
ชุมพร
เสนทางทองเท่ียว

ดวยระบบขนสงสาธารณะ



คํานํา

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว และเพื่อเปนการกระตุน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหฟนตัวอยางรวดเร็ว จึงตองเตรียมพรอมขอมูลการทองเที่ยวเพื่อรองรับความตองการ

ของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุมนักทองเที่ยว FIT (Free Individual Traveler) ที่มี

รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะเปนหลักและมีความช่ืนชอบการสัมผัสประสบการณทองเที่ยว

รูปแบบใหมๆ ดวยตนเองและจากการศึกษาโครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย โดย TAT 

Intelligence Center มีขอมูลวาการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะยังเปนทางเลือกของนักทองเที่ยวใน

หลาย ๆ กลุม

ดวยเหตุผลดังกลาว ททท. จึงสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะใน 15 จังหวัด และ

เสนทางขามภาค 5 เสนทางทั่วประเทศไทย เพื่อใชโอกาสน้ีเปนการนํารองในการสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ 

แกนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยใหเกิดข้ึนไดจริงในที่สุด ผานการ

รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและระบบขนสงสาธารณะ ทั้งจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูใชบริการ 

และบุคคลในทองถ่ิน รวมถึงการทดลองเปนนักเดินทางดวยตนเอง เพื่อใหไดเสนทางทองเที่ยวจากระบบขนสงสาธารณะ

ที่สามารถใชงานไดจริง ประกอบไปดวยขอมูลที่ทันสมัย และมีคําแนะนําในการใชงานที่ชวยใหทุกคนสามารถออกแบบ

การเดินทางทองเที่ยวของตนเองใหราบรื่นและปลอดภัยที่สุด

หวังเปนอยางย่ิงวา การสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในครั้งน้ี จะเปนสวนหน่ึงของ

ทางเลือกในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาของประเทศไทย อีกทั้ง ยังไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

ผานเรื่องราวการเดินทางของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง



ประตูสูภาคใต ไดที่รับคํานิยามวาเปนดินแดนประมงและดง

เกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศไทยดวยความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน ชายหาด หมู

เกาะ อาว ภูเขา นํ้าตก ปาชายเลน ภูเขา ปาไม รังนก และสวนผลไม

นานาชนิด ซ่ึงสงผลใหชาวชุมพรสวนใหญประกอบอาชีพการทํา

ประมงและเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก

ชุมพรอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 460 กิโลเมตร และเปนจังหวัดที่มีเอกลักษณ

ดวยภูมิประเทศที่เปนแนวยาวตั้งขนานกับอาวไทยตามแนวดามขวาน นอกจากน้ียังเต็มไป

ดวยธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะเกาะและชายหาด รวมไปถึงแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ 

ปจจุบันชุมพรจึงไมใชจังหวัดทางผานที่เปนประตูของภาคใตอีกตอไป แตกลายมาเปนแหลง

ทองเที่ยวทํากิจกรรมยอดนิยมของนักทองเที่ยวสมดังคําขวัญจังหวัด “ประตูภาคใต ไหว

เสด็จในกรม ชมไรกาแฟ แลหาดทรายรี ดีกลวยเล็บมือ ขึ้นช่ือรังนก”





ถากรุงเทพมีพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแกวเปนศูนยกลางแหงความรุม

รวยทางศิลปะวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาก็มีวัดพระศรีสรรเพชญ หรือ วัดใน

พระบรมมหาราชวังแหงกรุงศรีอยุธยาซึ่ง เปนตนแบบในการสราง

พระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เปนหมุดหมายสําคัญเชนกัน 

พื้นท่ีโดยรอบวัดพระศรีสรรเพชญ จึงรายลอมไปดวยศาสนสถานและ

โบราณสถานสําคัญ ๆ มากมาย ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเดินเท่ียวชมตอกัน

ไดโดยไมจําเปนตองน่ังรถใหเสียเวลา 

โซนหาดทรายรี
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1 32



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

หาดทรายรี หน่ึงในหาดทรายช่ือดังของจังหวัดชุมพร ที่มีเน้ือทรายขาวเนียนละเอียดตัด

กับสีนํ้าทะเลสดใส ในอดีต บริเวณหาดทรายรีเคยเปนพระตําหนักที่ประทับของกรม

หลวงชุมพร แตปจจุบันเหลือเพยีงเรอืรบหลวงชุมพรทีป่ลดระวาง และศาลกรมหลวง

ชุมพร ฯ ซึ่งอยูบริเวณเชิงเขาไวใหผูมาเยือนไดกราบไหว รอบบริเวณมีที่พักและ

รานอาหารหลากหลายคอยตอนรบัชาวชุมพรและนักทองเที่ยว นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่

นาสนใจอยางการพายซับบอรดจากบรเิวณหาดทรายรไีปยังเกาะมะพราว ใชเวลา

ประมาณ 30 นาที โดยเกาะมะพราวน้ันเปนเกาะสมัปทานรังนกที่มนํ้ีาทะเลสะอาดใส

มองเห็นตัวปลาและปะการงัไดอยางชัดเจนแมไมตองดํานํ้า

โซนหาดทรายรี

หาดทรายรี



เปดทุกวัน  08.00 – 20.00 น.  และเขาชมฟรี

ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ หรือที่ชาวบานเรียกกันวา 'ศาลเสด็จเต่ีย' ถูกสรางข้ึนเพื่อระลกึ

ถึงพลเรือเอกพระบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ (บิดาทหารเรือไทย) ผู

สถาปนากองทัพเรือสมัยใหมใหแกประเทศไทย 

ตัวศาลต้ังอยูบนเชิงเขาบริเวณหาดทรายรีและหันหนาออกทะเล สามารถมองเหน็

ทิวทัศนของหาดทรายรีไดอยางชัดเจน ลักษณะศาลเปนอาคารทรงไทยหนิออนทั้งหลงั 

ถูกออกแบบใหอยูบนเรือรบหลวงพระรวงจาํลอง เมื่อเดินลงมาที่หาดจะพบกบัเรือรบ

หลวงชุมพร ตอรปโดประจัญบานสมยัสงครามอินโดจีนลาํสุดทายในโลกที่ยังหลงเหลอื

อยู จอดเอาไวใหผูมาเยือนไดชม 

โซนหาดทรายรี

ศาลกรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักดิ์ และเรือรบ



ปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

จุดชมวิวหาดผาแดง เปนจุดชมวิวท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 100 

เมตร และมีลักษณะพิเศษคือมีแนวหนาผาท่ีมีความยาวกวา 1 กิโลเมตร หัน

หนาไปทางทิศตะวันออก ต้ังตระหงานทาคลื่นลมทะเล โดยหนาผาน้ันมีเน้ือดิน

เปนสีแดง เมื่อกระทบแสงแดดและทองทะเลจึงสะทอนสีแดงสดสวยงามเหมาะ

แกการถายภาพ สมช่ือ 'หาดผาแดง' 

รอบบริเวณยังมีรานอาหารท่ีสามารถรับประทานอาหาร พรอมกับชมวิวทะเล

ในเวลาพระอาทิตยตกดิน และยังมีลาน กางเต็นทเอาไวใหบริการสําหรับผูท่ี

อยากรอชมวิวพระอาทิตยข้ึนในยามเชาตรูริมทะเลอีกดวย

โซนหาดทรายรี

จุดชมวิวผาแดง



เปดทุกวัน  07.00 – 19.00 น. และเขาชมฟรี

กาแฟโรบัสตาคุณภาพเย่ียมที่ชาวชุมพรดูแลกระบวนการผลติเองทกุข้ันตอน ต้ังแตการ

คัดเลือกเมล็ดพันธุที่เหมาะสมมาเพาะปลกูในพื้นที่ตําบลถํ้าสงิห จังหวัดชุมพร ซึ่งมีภูมิ

ประเทศเปนดินภูเขาไฟที่มคีวามอุดมสมบรูณและมแีรธาตุสงู เหมาะแกการปลูกกาแฟโร

บัสตาที่สุด ไปจนถึงการค่ัวเองและชงใหทานกนัแบบสด ๆ  นอกจากน้ียังตอยอดดวยการ

นําไปแปรรูปออกมาเปนกาแฟปรงุสาํเรจ็เกรดพรเีมีย่มทีก่ารนัตีคุณภาพดวยการสงออก

ไปขายทั่วโลกอีกดวย

โซนหาดทรายรี

กาแฟโรบัสตา ถํ้าสิงห



เปดทุกวัน  06.00 – 21.00 น. และเขาชมฟรี

จุดชมวิวเมืองชุมพรแบบ 360 องศา

จุดชมวิวเขามัทรี คือจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นไดทั้งพระอาทิตยข้ึนและตก เพราะ

สามารถมองเห็นเมืองชุมพรจากมมุสงูไดแบบ 360 องศา พรอมทั้งทิวทัศนของของเกาะ

นอยใหญ หาดภราดรภาพ ชุมชนปากนํ้าชุมพรและบรรดาเรือประมงที่มาจอดเทียบ

ทาเรือ บริเวณใกลเคียงมีรูปปนพระโพธิสัตวอวโลกเิตศวรปางมหาราขลลีา (เจาแม

กวนอิม) น่ังหันออกไปทางทะเล โดยชาวชุมพรเช่ือวาทานน้ันคอยชวยปกปองคนเดินเรือ

ใหเดินทางไดอยางปลอดภัย นอกจากน้ียังมีรานอาหารและรานกาแฟใหบรกิารอยู

ดานบนอีกดวย 

Tips 

มีบริการรถรบัสงข้ึนเขามัทร ีราคาเริ่มตนที่ 10 บาท ( ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพ )

โซนหาดทรายรี

จุดชมวิวเขามัทรี



เปดทุกวัน 09.00 – 18.00 น. และเขาชมฟรี

เจียฟารม รานของฝากจากชุมพรที่มช่ืีอเสียงมายาวนานกวา 40 ป เพราะรวบรวม

อาหารทะเลแหงหลากหลายชนิดใหคุณไดเลือกซื้อ โดยเฉพาะของข้ึนช่ืออยางกุงอบแหง

ซึ่งทางรานเลือกใชวัตถุดิบสดใหมมาแปรรปูโดยไมเจอืสี แตงกลิ่น หรือใสวัตถุกันเสีย จน

ไดออกมาเปนกุงอบแหงช้ันเย่ียมทีเ่หมาะแกการนําไปรบัประทาน ถาใครมองหาของฝาก

จากทะเลชุมพรแทๆ  คุณภาพดี บอกเลยวาพลาดที่น่ีไมไดจรงิ ๆ  

โซนหาดทรายรี

เจียฟารม



เปดทุกวัน 16.00 – 18.30 น. และเขาชมฟรี (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

ชุมชนประมงทองถ่ินที่มีการรวมกลุมกันเพือ่อนุรักษธรรมชาติและที่ทาํกิน ผานการจัดต้ัง

ธนาคารปู เพาะพันธุปูปลอยคืนสูธรรมชาติเพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศ และเมื่อ

เวนวางจากการทําประมงซึ่งเปนอาชีพหลกั ก็หันทําการทองเที่ยวเปนอาชีพเสริมโดยดึง

เสนหของธรรมชาติที่ชาวบานชวยกันอนุรักษไวมานําเสนอ จนเกิดเปนความผูกพันธของ

คนในชุมชนและธรรมชาติที่ผสานกันเปนหน่ึงเดียวมาตลอดหลายป

กิจกรรม 

- รวมปลอยปูเพื่อเพิ่มทรพัยากรปจูากการเพาะเลีย้งในธนาคารปชุูมชนบานอีเล็ต / 

ลองเรือชมคลองอีเล็ตและชมอุโมงคโกงกางในหนานํ้า / ลองเรือหาหอยกับชาวบานอี

เล็ตในหนาแลง 

Tips 

- ตารางกิจกรรมจะอางอิงตามฤดูกาล รวมถึงปรากฎการณทางธรรมชาติอยางนํ้าข้ึนและ

นํ้าลง ดังน้ันควรสอบขอมูลเพิ่มเติมกอนทาํกิจกรรมทุกครั้ง

โซนหาดทรายรี

ชุมชนบานอีเล็ต



ยานในตัวเมืองชุมพรไมเพียงเปนชุมชนท่ีอยูอาศัยขนาดใหญ แตยังเปนการ

อยูอาศัยรวมกับธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ดังน้ันไมวาจะเปนตลาดนัดท่ีเปน

ศูนยกลางการจับจาย สถานท่ีพักผอนหยอนใจแบบรวมสมัยถูกใจคนรุน

ใหม หรือการทองเท่ียววิถีชีวิตชุมชนก็สามารถมาสัมผัสประสบการณไดท่ี

ยานเมืองชุมพรแหงน้ีเชนกัน

โซนเมืองชุมพร

1 2 3



เปดทุกวัน 10.00 - 20.00 น. และเขาชมฟรี

รานขายสินคาเพื่อสุขภาพสงตรงจากฟารมออรแกนิคของทางราน และกลุม

กสิกรรมออรแกนิคท่ัวประเทศไทย ซึ่งคัดสรรมาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ

หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนอาหาร อยาง ผักสด ผลไมสด อาหาร 

เคร่ืองด่ืม และเบเกอร่ีแบบคีโตเพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑจากธรรมชาติอื่น 

ๆ ท่ีผานมาตรฐาน และไดรับการรับรองวาเปนสินคาออรแกนิค เชน สบู 

แชมพู ฯลฯ เอาไวใหเหลาคนรักสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดเลือกซื้อกันอีกดวย 

โซนเมืองชุมพร

KIN - GANIC



เปดทุกวัน 16.00 - 23.00 น. และเขาชมฟรี

ชุมพรไนทพลาซา ตลาดโตรุงที่เปนแหลงฝากทองยามคํ่าคืนของชาวชุมพร ซึ่งต้ังอยู

บริเวณถนนกรมหลวงชุมพร คนทองถ่ินจึงเรียกกันจนติดปากวา ตลาดถนนกรมหลวง" 

'หรือบางก็เรียกวา 'ถนนผัดไทย' เน่ืองจากทั้งถนนน้ันเต็มไปดวยรานผดัไทยเจาเด็ดต้ัง

ขายเรียงรายอยูเปนจํานวนมากจนกลายเปนจดุเดนของถนนเสนน้ี

ในยามคํ่าคืน ที่น่ีจะคึกคักเปนพิเศษ โดยเฉพาะคืนวันเสารและอาทิตย สังเกตไดจาก

รานอาหารที่คึกคักไปดวยผูคนตลอดแนวถนน ไมวาจะเปนรานผัดไทย หอยทอด 

รานอาหารพื้นเมือง รานอาหารทะเลสด ฯลฯ โดยหลังกินจนอิ่มแลวคุณยังสามารถเดิน

ชมสตรีตอารตที่บอกเลาเรือ่งราวของจังหวัดชุมพรไดตลอดทางอีกดวย 

ตลาดโตรุงต้ังอยูหางจากสถานีรถไฟชุมพรประมาณ 600 เมตร โดยคุณยังสามารถแวะไป

เดินชมพิพิธภัณฑกลางแจง ดูหัวรถจักรโบราณซึ่งต้ังเดนอยูกลางถนนไดอีกดวย

โซนเมืองชุมพร

ชุมพรไนทพลาซา



เปดทุกวัน 09.00 - 21.00 น. และเขาชมฟรี

ผลิตภัณฑโคนมจากฟารมอินทรแปลง ฟารมโคนมทองถ่ินประจําเมืองชุมพรที่แปรรปูนม

สดจากเตาใหกลายเปนสนิคาอรอย ๆ  ใหผูมาเยือนไดเลือกซื้อไปรบัประทาน ไมวาจะ

เปนนมสด นมพาสเจอรไรส โยเกิรต ชีส ครีมสด ครีมชีสและเนย นอกจากน้ียังมีของ

หวานสูตรเด็ดอยางไอศกรีมเจลาโตหอมมันเขมขนหลากหลายรสชาติใหเลือกชิมกันอีก

ดวย

โซนเมืองชุมพร

Inmilk Shop by Farm Inpleang



ความเงียบสงบของธรรมชาติซึ่ง ต้ังอยูหางจากใจกลางเมืองเพียง 3 

กิโลเมตร รายลอมไปดวยความสวยงามของธรรมชาติริมฝงแมนํ้าทาตะเภา

ท่ีแสนอุดมสมบูรณ นอกจากน้ียังเปนท่ีต้ังของชุมชนบางหมาก ชุมชน

เกษตรกรรมท่ีเปดใหผูมาเยือนไดเรียนรูผานการลงมือทําการเกษตรดวย

ตัวเองอีกดวย

โซนบางหมาก

1



เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

- ชมการสาธิตสอนลิงเก็บมะพราว  

- จิบกาแฟพันธุไทยช้ันดีที่ Villa Varich

- ชิม ขนมหัวลาน-ขาวตมญวน ขนมหวานที่หาทานไดที่ชุมชนบานบางหมากเทาน้ัน

ชุมชนบานบางหมาก ชุมชนที่รายลอมไปดวยธรรมชาติริมฝงแมนํ้าทาตะเภา ภายใต

บรรยากาศแสนสงบซึ่งต้ังอยูไมไกลจากใจกลางเมือง ภายในชุมชนมีโรงแรม Villa 

Varich โรงแรมเล็ก ๆ  ที่ต้ังอยูทามกลางสวนมะพราวและสวนปาลม เปดใหบริการที่พกั

แกนักทองเที่ยว โดยมีจุดขายอยูที่กิจกรรมสมัผสัวิถีแบบชาวบาน 

กิจกรรม 

ปนจักรยาน / ลองเรือชมปาโกงกาง / ชมการสาธิตสอนลิงปนตนมะพราว และนํา

มะพราวสวนหน่ึงมาแปรรปูเปนผลติภัณฑ มะลิสปา (Malispa) / เรียนรูวิธีการทํานํ้ามัน

มะพราวสกัดเย็นและผลติภัณฑที่เกีย่วกับสปาอื่นๆ / เรียนทําขนมพื้นบานที่ทําจาก

มะพราวอยาง "ขนมหัวลาน" และ "ขาวตมญวน"

โซนบางหมาก

ชุมชนบางหมาก



ปะทิวเปนเมืองเล็ก ๆ แสนเงียบสงบท่ีมีความเปนมายาวนานต้ังแตในสมัย

กรุงศรีอยุธยา ปจจุบันเปนยานชุมชนท่ีอยูอาศัย ท่ีอยูรวมกับธรรมชาติ

อยางลงตัว โดยในพื้นท่ีมีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเปนจุดเดนหลายแหง

ท้ังภูเขาและชายหาด จนกลายเปนอีกหน่ึงยานท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวเขามา

อยางไมขาดสาย

โซนปะทิว

1 2 3



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

หาดทุงวัวแลน ช่ือน้ีมาจากตํานานเลาขานกันวา ในอดีต ชายหาดน้ีเคยเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวมากมาย จนกระทั่งวันหน่ึง มีนายพรานเขามาลาสตัวและยิงวัวตัวหน่ึง แตวัวตัว

น้ันกลับไมตายและว่ิงเตลิดหายไปจากชายหาดแหงน้ี จนกลายเปนที่มาของช่ือ 'หาดทุง

วัวแลน' และอนุสาวรียรูปวัวปาที่ต้ังเดนอยูกลางชายหาดจนกลายเปนจุดสนใจของ

นักทองเที่ยวมาจนถึงปจจบุัน 

ดวยหาดทรายที่นุมละเอียด และระดับนํ้าที่ไมลึกจนเกนิไป ทําใหผูคนนิยมมาเลนนํ้าที่น่ี

เปนอยางมาก โดยทางใตของหาดมีลักษณะเปนภูเขาหินจาํนวนมาก และยังเปนแหลงดํา

นํ้าต้ืนยอดนิยมสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มตนหัดดํานํ้า เพราะมีปะการัง ดอกไมทะเล และปลา

หลากหลายชนิด ใหชมในบริเวณนํ้าต้ืน หรือถาใครไมอยากลงนํ้า จะเลือกปนจักรยาน

เลียบชายหาด ชมวิวทะเลแทนก็ไดเหมือนกัน

โซนปะทิว

หาดทุงวัวแลน



เปดทุกวัน 06.00 – 18.00 น.  และเขาชมฟรี

ชมเหย่ียวอพยพนับลานตัว ในชวงกันยายนถึงตุลาคมของทุกป 

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในอําเภอปะทิว

เขาดินสอ คือจุดชมวิว 360 องศาบนเทือกเขาที่สูงทีสุ่ดในอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

โดยจุดเดนของที่น่ีคือการเปนแหลงชมการอพยพของฝงูเหย่ียวที่หนีอากาศหนาวเย็นจาก

ไซบีเรีย ญี่ปุน และจีน ลงมาทางใตในระยะทางไกลกวา 4,000 กิโลเมตร 

โดยเขาดินสอน้ันถือเปนจุดชมเหย่ียวที่สําคัญระดับโลกเลยทเีดียว เพราะเหย่ียวที่

สามารถชมไดที่น่ีน้ันมีจํานวนมากถึง 28 สายพันธุ หรือรวมกวาหน่ึงลานตัวเลยทเีดียว 

ในการเดินข้ึนเขาจะใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยกอนข้ึนไปดานบนจะมีการใหความรู

เกี่ยวกับเหย่ียว พรอมแผนที่การเดินข้ึนเขาบริเวณพิพิธภัณฑกลางแจง 

โซนปะทิว

เขาดินสอ



เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

ชุมชนคลองบางสน ชุมชนริมคลองที่เงียบสงบและอุดมสมบูรณ ซึ่งเปนแหลงธนาคารปู

มาที่ชาวบานชวยกันเพาะเลี้ยงกอนจะปลอยคืนสูธรรมชาติ เพื่อใหมีปูมาภายในชุมชน

ตลอดทั้งป ชาวบานชุมชนคลองบางสนไดชวยกันพัฒนาชุมชนและฟนฟูระบบนิเวศปา

ชายเลน ผานการเช่ือมโยงระหวางกลุมเรอืประมงชายฝงและกลุมแปรรปูผลติภัณฑ

อาหารทะเลและฝากของเขาดวยกัน เพื่อชวยกันสรางรายไดในชุมชน นอกจากน้ียังมีการ

ทําโฮมสเตยชุมชนเพื่อตอนรับนักทองเทีย่วพรอมกิจกรรมมากมายอีกดวย 

กิจกรรม

ดํานํ้าต้ืนที่เกาะไข ชมสุสานปะการังอันเลื่องช่ือ / กิจกรรมหาหอยพูตกหมึกมาทาํอาหาร 

ปลูกปาชายเลน / ทําบานปลาและอนุบาลป ู/ เก็บหอยริมปาชายเลน / น่ังเรือชม

หิ่งหอยยามพลบคํ่า 

โซนปะทิว

ชุมชนคลองบางสน



เชนเดียวกันกับยานอื่น ๆ ของจังหวัดชุมพร สวีแหงน้ีเปนยานท่ีมีธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ ไมวาจะเปนภูเขา ทะเล หรือปะการัง อีกท้ังยังเปนแหลง

รวมชุมชนเกาแกอีกมากมายท่ีมีวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะวิถี

ชีวิตการประมงท่ีเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวเขามาสัมผัสและรวมเปนสวน

หน่ึงกับกิจกรรมตามวิถีพื้นบาน นอกจากน้ียังมีสถานท่ีทองเท่ียว Unseen 

ท่ีสวยงามอยางเกาะกุลา รอตอนรับนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนอีกดวย

โซนสวี

1 2 3 4



เปดทุกวัน 08.00 – 16.30 น. และเขาชมฟรี

พระธาตุเจดียเกาแกอายุกวา 700 ป หน่ึงในจตุธรรมธาตุ หรือพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิแหงแดน

ใตฝงอาวไทย

วัดพระบรมธาตุสวี โบราณสถานที่งดงามและมีความสาํคัญทางประวัติศาสตรแหง

จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนวัดเกาแกที่สันนิษฐานวาสรางข้ึนต้ังแตสมัยอยุธยา หรือกวา 700 ป

มาแลว ทั้งยังเปนที่ประดิษฐานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่มีคุณคาและสาํคัญกับชาวชุมพรเปนอยาง

มาก 

มีตํานานเลาวา เมื่อครั้งพระเจาศรีธรรมาโศกราชเสด็จยกทัพมาพักที่วัดรางแหงหน่ึง ได

พบฝูงกาที่เกาะอยูบนกองอิฐ กระพือปกรองเสยีงดัง พระองคจึงสั่งใหรื้อกองอิฐออก จน

ไดพบฐานเจดียใหญ และเมื่อขุดลึกลงไปก็พบกบัผอบที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จึง

สรางเจดียใหมข้ึนแทนทีข่องเดิม พรอมพระราชทานช่ือวา 'พระบรมธาตุกาวีปก' ที่มี

ความหมายวา กระพือปก และเพี้ยนมาเปน 'พระธาตุสวี' ในปจจุบัน 

โซนสวี

วัดพระบรมธาตุสวี



เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

ชุมชนชาวประมงและบานไมเค่ียมเกาแกซึ่งมีอายุกวารอยป 

สัมผัสความสวยงามของประตูหินธรรมชาติที่ประตูมหาสมุทร บานบอคา

ชุมชนบานบอคา ชุมชนชาวประมงเกาแกอายุกวารอยป บานสวนใหญสรางดวยไมเค่ียม 

บรรยากาศภายในชุมชนเงียบสงบและมีเสนหที่เรยีบงาย ภายในชุมชนมีรานอาหาร ราน

กาแฟ และรานขนมหวานมิตรอาภรณที่เปดมานานกวา 40 ป โดยมีบริเวณสะพานปูนที่

ทอดยาวลงสูทะเลเปนเสมอืนศูนยรวมเหลาชาวประมงในชุมชน 

หากเดินไปจนถึงทายชุมชน คุณจะไดพบกับเสนทางเดินเลียบชายทะเลซึ่งมุงหนาไปสู

ที่ต้ังของ 'ประตูมหาสมุทร บานบอคา' ซุมประตูหินธรรมชาติที่สวยงามแหงหน่ึงซึง่ถือ

เปนสัญลักษณที่สําคัญของชุมชน โดยชาวบานบางสวนยังเรียกประตูมหาสมทุรดวยอีก

ช่ือหน่ึงวา 'บวงแรว' จากลักษณะของหินที่คลายกบับวงดักจับสตัวอีกดวย

โซนสวี

ชุมชนบานบอคา



โซนสวี

เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

รูจักการทําบามหมึก ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน พรอมลิ้มรสหมกึสดๆ จากทะเล

บานอาวคราม คือชุมชนชาวประมงพื้นบานในบริเวณอาวครามที่ยังคงมีลมหายใจและ

รักษาวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมเอาไว โดยสืบทอดภูมิปญญาชุมชนอยางการจบัหมึกกลางทะเล 

หรือที่ชาวบานเรียกวา 'การทําบามหมึก' ใหกลายมาเปนทั้งอาชีพและกจิกรรมยอดนิยม

ยามคํ่าคืนของนักทองเที่ยว ที่อยากเขามาเรยีนรูวิถีชุมชนไปพรอม ๆ กับการลิ้มลอง

รสชาติปลาหมึกสดๆ จากทะเล 

ชุมชนบานอาวคราม



โซนสวี

เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

เรียนรูวิถีชีวิตชาวประมงผานกิจกรรมตกหมึกกลางทะเล 

เรียนรูการอนุรักษธรรมชาติทางทะเลดวยกิจกรรมสรางบานปลาและบานมานํ้า

บานทองตมใหญ เปนชุมชนที่อาศัยอยูรวมกับปาชายเลนและทองทะเลมาอยางยาวนาน 

ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ในขณะที่บางบานเปดเปนโฮมสเตยเพือ่

ตอนรับนักทองเที่ยว ที่มีบริการทั้งอาหารทะเลแบบสดๆ และกิจกรรมสมัผสัวิถีชีวิต

ชุมชน เชน การตกหมึกกลางทะเลตอนกลางคืน สรางบานปลาและบานมานํ้าเพื่อ

อนุรักษธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมประจาํปทีน่าสนใจอยาง 'การบวชทะเล' หรือการสราง

ซั้งปลาใหเปนที่อยูของสตัวนํ้า และทําทุนกั้นกําหนดเขตหามทาํการประมง พรอมนิมนต

พระสงฆมาทําพิธีงานบุญบรเิวณสะพานปลาในหมูบาน 

ชุมชนบานทองตมใหญ



ทุงตะโกเปนยานท่ีมีความอุดมสมบูรณพืชผลทางการเกษตร อีกท้ังยังเปน

ยานท่ีมีประวัติศสาตรในยุคสงครามโลกคร้ังท่ีสองจึงทําใหทุงตะโกเปนยาน

ท่ีมีจุดเดนท้ังสิ่งกอสรางท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรรวมไปถึงยังมีแหลง

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพการันตีดวยช่ือเสียงท้ังในประเทศและ

สงออกอีกดวย

โซนทุงตะโก

1



เปดทุกวัน 07.30 – 17.30 น. และเขาชมฟรี 

สวนนายดํา สวนผลไมที่เปดรับนักทองเทีย่วใหไดเขามาใกลชิดกับธรรมชาติ ภายใตพื้นที่

สวนรวมกวา 300 ไร อันเปนแหลงรวมผลไมของนานาชนิด เชน มะละกอทาตะโก แกว

มังกร ทุเรียน มะยงชิด เงาะ และสมโชกุน ผลไมข้ึนช่ือของสวนนายดํา 

ที่น่ีไมไดมีเพียงแคผลไมเทาน้ัน แตยังมีพันธุไมตางๆ ที่ชวยฟอกอากาศและสราง

บรรยากาศที่รื่นรมยใหกับสวน พรอมทั้งพื้นที่จัดแสดงสวมขนาดยักษในรปูแบบตางๆ 

ตามไอเดียของ 'นายดํา ฉ่ิงสุวรรณ' เกษตรกรชาวหลังสวนโดยกําเนิดซึ่งเปนเจาของสวน

แหงน้ี ที่ต้ังใจอยากสรางสถานทีป่ลดทุกขทีแ่ปลกใหมจัดแสดงเอาไวทั่วทั้งสวน เชน สวม

คุณชาย สวมคุณหญิง สวมเสมอภาค สวมคุณทองกอน โดยแตละสวมก็มีแนวคิด

เบื้องหลังที่แตกตางกนัไป สอดแทรกอารมณขันและคติเตือนใจไปตลอดทาง

โซนทุงตะโก

สวนนายดํา



1.

กลวยตากแผนอบน้ําผ้ึง
สวนนายดํา

ต.ตะโก อ.ทุงตะโก

2.

ผักสลัดออแกรนิค
ราน KIN GANIC

Fiew Fight Organic Farm

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน

3.

นมสดพาสเจอรไรส
Inmilk Shop by Farminpleang

ต.ทุงคา อ.เมือง

4.

กาแฟโบัสตา สําเร็จรูปชนิดเกล็ด
กาแฟถ้ําสิงห

ต.ถ้ําสิงห อ.เมือง

5.

กุงอบแหง
เจียฟารม

ต.ทายาง อ.เมือง





3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

DAY 1ชุมพร - หาดทรายรี

เดินทองเที่ยวชมความสวยงามของ จุดชมวิวเขามัทรี สถานที่ชมทิวทัศนเมืองชุมพรแบบ 360 องศา 

แลวยังมองเห็นหมูเกาะนอยใหญจํานวนมากในมุมสูงไดอีกดวย พรอมแวะซ้ือของฝากขึ้นช่ืออยาง 

กาแฟถ้ําสิงห กาแฟโรบัสตาคุณภาพเยี่ยมที่ปลูกในพื้นที่ตําบลถ้ําสิงห จังหวัดชุมพร ซ่ึงมีภูมิประเทศ

เปนดินภูเขาไฟ 

นั่งรถสองแถวสาย  1785 (ชุมพร-หาดทรายรี)

จากจุดชมวิวเขามัทรี ไปยังศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 

ราคาประมาณ 30 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 นาที  

ไปกันตอที่ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของชาวชุมพรและสรางขึ้นเพื่อรําลึก

ถึงผูสถาปนากองทัพเรือสมัยใหมใหแกประเทศไทย ซ่ึงพระองคน้ันส้ินพระชนมที่บริเวณหาดทรายรี  

แลวเดินสํารวจ เรือหลวงชุมพร เรือรบที่ปลดประจําการแลวหลังสงครามในอดีต แลวถูกนํามาตั้งไวที่

บริเวณใกลศาลแหงน้ี

เดินเทาตอไปยัง หาดทรายรี  หาดทรายที่มีช่ือเสียงอีกหน่ึงแหงของจังหวัดชุมพร ในอดีตบริเวณหาด

ทรายรีเคยเปนพระตําหนักที่ประทับของกรมหลวงชุมพรอีกดวย และสามารถรับประทานอาหาร

กลางวันทองถิ่นดวยวัตถุดิบจากปากนํ้าชุมพรไดที่น่ี

นั่งรถสองแถวสาย  1785 (ชุมพร-หาดทรายรี)

จากศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ไปยังตัวเมืองชุมพร

ราคาประมาณ 30 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ  27 นาที  

เดินเทาตอมายังสถานีรถไฟชุมพรประมาณ 1 กิโลเมตร ใชเวลาเดนิประมาณ 16 นาที

และเดินเทาตอไปยังชุมพรไนทพลาซาประมาณ 500 เมตร ใชเวลาเดนิประมาณ 6 นาที

พักผอนสบาย ๆ ดวยการน่ังชมวิวพระอาทิตยตกดินที่ ริมทางรถไฟสถานีชุมพร และปดทายวัน

ดวยการรบัประทานอาหารเย็นจากรานคาสตรีตฟูดที่ ชุมพรไนทพลาซา และพักผอนตามอัธยาศัย

DAY 2ปะทิว

นั่งรถสาย 8356 (ชุมพร-สะพลี)

จากบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร ไปยังหาดทุงวัวแลน

ราคาประมาณ 30 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 23 นาที  



3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

นั่งรถสาย 8356 (ชุมพร-สะพลี) จากหาดทุงวัวแลน ไปยังสามแยกยายรวย

ราคาประมาณ 30 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 นาที  

แลวตอรถตูสายชุมพร-ปะทิวไปยังวัดดอนตะเคียน

ราคาประมาณ 50 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  

จากนั้นตอรถรับจางไปยังชุมชนคลองบางสน หรือสามารถนั่งรถนําเที่ยวทองถิ่นก็ได

ราคาเริ่มตน 50 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  

รับประทานอาหารกลางวันแบบทองถิ่นที่ ชุมชนคลองบางสน แลวเตรียมตัวใหพรอมเพื่อทองเที่ยวไป

ยัง เขาดินสอ แหลงศึกษาธรรมชาติและชมเหยี่ยวอพยพนับลานที่สําคัญของโลก ในชวงกันยายนถึง

ตุลาคมของทุกป โดยสามารถเดินทางดวยรถนําเที่ยวของชุมชนได

เพลิดเพลินไปกับ กจิกรรมพายคายัคลองคลองบางสน ชมบรรยากาศสบาย ๆ ยามเย็น พรอม

รับประทานอาหารเย็นสด ๆ จากปากอาว และสามารถพักคางคืนที่โฮมสเตยชุมชน หากโชคดีคุณอาจ

ไดชมหิ่งหอยสองฝงคลองในยามพลบค่ําอีกดวย

DAY 3ปะทิว

ชมแสงแรกของวันพรอมผอนคลายกับบรรยากาศริมคลองยามเชา แลวรับประทานอาหารเชาที่

โฮมสเตย กอนออกเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ

นั่งเรือรับจางในชุมชนเพื่อขามไปยังเกาะไข 

ราคาประมาณ 1000 บาท (ไปและกลับ) ใชเวลาเดนิทางประมาณ 40 นาที  

ชมวิถีชีวิตประมงและทองเที่ยวทะเลอาวไทยผานการน่ังเรือรับจางในชุมชน หากยังมีเวลาเหลืออยูก็

ดาํนํ้าตื้นและน่ังชมบรรยากาศหาดทรายขาวตัดกับสีฟาของนํ้าทะเลที่สวยงามจากบน เกาะไข กอน

เดินทางกลับไดเชนกัน

นั่งรถตูสายชุมพร-ปะทิว ขาเขาชุมพร ไปยังบริเวณสถานีขนสงปะทิว เพื่อกลับไปที่เมืองชุมพร

ราคาประมาณ 50 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 33 นาที 



ขอมูลสถานท่ี

ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ และเรือรบ

0 7750 1831-2

0 7750 2775-6

ชุมชนบานอีเล็ต

09 8013 5001

ชุมชนบางหมาก

08 1543 0344

เขาดินสอ

0 7759 1167

ชุมชนคลองบางสน

08 0779 1650

ชุมชนบานทองตมใหญ

08 1345 6743

สวนนายดํา

08 9652 0736

ชุมชนบานบอคา

09 8534 3155

ชุมชนบานอาวคราม

08 4745 5278

วัดพระบรมธาตุสวี

08 1087 6539
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